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KARATÉ.
Crianças e
adolescentes
mostram o
verdadeiro valor
do esporte P.08

ESCOLA + BASE +
SURF + MOTIVAÇÃO +
BRASIL = ESPERANÇA
Conheça o projeto que transforma a vida de crianças e adolescentes na
comunidade Moura Brasil, em Fortaleza.

VÔLEI

Ex-atleta usa o
esporte como
ferramenta
social
P.12

Wadson Mendes, ex-jogador
da seleção brasileira de vôlei
doa seu tempo livre para
tocar projeto social que ajuda
jovens do bairro Jardim das
Oliveiras. A Escolinha de
vôlei AWN2 criada em 2009
vem contribuindo para a
inclusão de meninos e meninas
da comunidade, criando
oportunidade que vai além
das quadras, como bolsas de
estudos em escolas particulares.

FUTSAL

Projeto
Semear. Ídolos
buscando
mudanças
P.06

GRAVIDEZ

Os benefícios
das atividades
físicas na
gestação
P.05

A prática de esportes na
gravidez promove bemestar para as futuras
mamães e seus bebês.
Conheça as vantagens que a
performance esportiva tem,
quais são os treinamentos
mais indicados para as
gestantes, os exercícios que
devem ser evitados e os
cuidados necessários para
se ter uma rotina saudável
e segura.

P.10

EDISCA

Dança
transformando
vida de jovens
da periferia

P.04
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Editorial

Coluna

Esporte para todos

Olhar particular

O esporte é um unificador de povos, capaz de mudar vidas, parar guerras, vencer preconceitos, sendo
um dos meios sociais mais importantes que temos no
nosso planeta. Nos últimos anos, sofremos grandes
baques no Brasil e no mundo, tendo grandes confederações, dos maiores esportes do globo sendo acusadas e investigadas por corrupção.
Na era da mídia globalizada, grandes patrocínios e
cifras gigantescas, milhões de pessoas ainda veem o
esporte como um lazer, uma oportunidade de melhorar
e mudar de vida, um diferencial no dia a dia.
Com várias denúncias de corrupção, passando
pela FIFA, as Confederações Brasileiras de Futebol,
Futsal, Vôlei e Basquete, o corte na alimentação dos
atletas na Vila Olímpica de Manaus, a crise financeira
no Atletismo que inviabilizou o Grande Prêmio Brasil,
maior torneio nacional da categoria, isso tudo, há um
ano dos Jogos Olímpicos, onde muitas obras estão
atrasadas e sequer serão entregues a tempo, ainda
existem sonhadores que lutam diariamente para manter o esporte que amam em suas vidas, ignorando os
problemas que os grandes cartolas geram, fazendo a
diferença para si, e para suas comunidades.
Essa edição do Jornal Fôlego, produzida pelos alunos da disciplina de Jornalismo Esportivo, ministrada
pelo professor Wagner Borges da Universidade de Fortaleza, traz os pequenos no mundo dos gigantes. Pessoas comuns, como eu e você, de todas as idades, de
condições sociais e histórias de vida diferentes, que
buscam nessas atividades não só resultados como um
bem-estar pessoal, mostrando o esporte como uma ferramenta social imprescindível para esses personagens
inspiradores de um cotidiano muitas vezes não visto.

Não deu!
Com data de conclusão já atrasada, o
Centro de Formação Olímpica do Nordeste (CFO) furou mais uma vez e segue sem
previsão de entrega. A obra, que faz parte
da Rede Nacional de Treinamento que vem
sendo estruturada pelo Ministério do Esporte em todo o país, teve início em agosto de
2013 e, até agora, apenas uma parte das
instalações foi inaugurada. No final de 2014
ficaram prontos a pista de skate e os alojamentos com estrutura moderna para 248
atletas, com áreas de ginástica olímpica e
rítmica, lutas e tênis de mesa, academia, refeitório, cozinha industrial, recepção, salas
médicas, vestiários, ala das confederações
e biblioteca.

Para quem?
O centro abrigará o maior ginásio multiuso
climatizado do Brasil, com cadeiras retráteis
e capacidade para até 21 mil pessoas. O
novo equipamento também vai ter quadras,
salas para lutas, piscinas olímpicas, pista de
atletismo, campo de futebol, pistas de skate
e BMX, quadras de vôlei de praia e de tênis
(saibro). Além disso, terá camarotes, bares,
salão, praça de alimentação e hotel para até
248 atletas.
O que se teme é que o novo investimento, calculado em R$ 226,8 milhões, seja
mais um elefante branco em Fortaleza, já
que só será usado, de fato, para os Jogos

Luca Laprovitera
Estudante do 8° semestre de jornalismo

Olímpicos de 2016, como base para delegações estrangeiras no período de aclimatação. Além disso, de acordo com a
Secretaria do Esporte do Estado do Ceará
(Sesporte), as atividades do CFO contemplarão a formação profissional do esporte
de base ao topo do alto rendimento. Até
agora, sem programas ou projetos abertos
ao público ou que incluam comunidades
carentes.

Enquanto isso...
- “Moradores denunciam abandono da Vila
Olímpica de Messejana, no CE”
- “População teme fim de quatro Vilas Olímpicas”
- “Secretário de esportes do Estado promete iniciar recuperação de equipamentos”
- “Apesar do abandono, população usa Vilas Olímpicas”

De olho nas medalhas
Apesar de não ter sido inaugurado, o CFO
foi palco da etapa 12 – 14 anos dos Jogos
Escolares da Juventude 2015, competição
que reuniu 3900 atletas de 27 delegações
de todo o Brasil e uma da Argentina. Teve
disputa de medalhas em 13 modalidades:
atletismo, badminton, basquete, ciclismo,
futsal, ginástica rítmica, handebol, judô,
luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei e xadrez.

Larissa Falcão
Estudante do 7° semestre de jornalismo

Opinião

Como o esporte pode ajudar na inclusão social ?
O tempo que elas estão ociosas, os projetos sociais podem tirar as
crianças e adolescentes das ruas, das drogas. E junto com as escolas, elas aprendem mais, se desenvolvem mais, e podem se tornar
cidadãos mais conscientes.

O esporte pode ser uma maneira de ocupar crianças e jovens que
estão à margem da sociedade, a partir de atividades físicas que podem auxiliar no desenvolvimento de valores e conhecimentos que no
seu cotidiano muitas vezes são esquecidos.

Holanda Júnior //33// Editor de imagens

Fernanda de Façanha //19// Estudante de Jornalismo
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Terceira idade dá show nas
quadras de basquetebol
Senhoras do bairro
Messejana mostram
que é preciso
força de vontade e
determinação para
vencer o sedentarismo.
Melissa Rodrigues

Quem pensa que vovó é aquela que
fica sentada numa cadeira de balanço tricotando ou, na cozinha, fazendo
bolos deliciosos para os netos é porque não conhece as senhoras da Vila
Olímpica da Messejana em Fortaleza.
Integrantes do projeto Esporte e Lazer,
as damas do basquete são mulheres
entre cinquenta e setenta anos em sua
grande maioria que se reúnem para
jogar na quadra três vezes por semana.
Quando se chega na terceira idade, a prática de esporte se torna quase vital, é necessário colocar o corpo
em movimento para que se tenha uma
qualidade de vida elevada, músculos
fortalecidos, flexibilidade, condicionamento físico. Além disso, ajuda a
prevenir algumas doenças como hipertensão, derrames, obesidade, varizes, diabetes, e também os males do
século XXI, ansiedade e depressão.
Disposição, disponibilidade, força de
vontade, são apenas alguns dos atributos que essas senhoras mostram
entre as quatro linhas, e se engana
quem pensa que elas jogam apenas
para relaxar. A competitividade entra
em quadra quando a bola laranja vai
ao alto, e a professora apita dando início à partida. São gritos, empurrões,
discussões, tudo na ânsia de ganhar,
de mostrar que são capazes. A volta
para casa é marcada com conversas,
risadas e compromissos firmados para
o próximo dia. Dona Neuma Cavalcante, 59, comenta que as brigas são
resolvidas sempre aos finais de semana “sempre que temos uma confusão
marcamos uma caranguejada depois
para conversar e rir das brigas”.
Terças, quintas e sábados, o dia começa cedo para as senhoras que decidiram fazer do basquetebol seu passatempo predileto. Às 6:00h, elas já estão
em quadra com o maior entusiasmo,
começam os treinos com um trabalho

Sem espaço para sedentarismo, as senhoras marcam cesta de três pontos para a saúde.

leve com a bola, fazendo movimentos
orientados pela professora. Não demora muito e as doze mulheres se organizam em dois times, com direito a reserva e substituição, para dar início ao
treino. É na hora que o apito soa que se
intensificam os sentimentos de atletas,
e a brincadeira dá lugar à competição.
Foi com esse espírito que o time foi
convidado a participar de um torneiro
beneficente em Salvador na Bahia, no
mês de novembro de 2015.
A atleta mais antiga do time, D.
Maria Salete, 71, foi apresentada ao
esporte em 1997, na ocasião da abertura da Vila Olímpica, e desde então
não deixa de praticar nem de assistir
a um jogo da seleção brasileira. “Não
decoro nome de nenhum jogador, mas
a Janete não esqueço. Ela é a melhor
jogadora de basquete de todos os tempos”. Inspirada na ex-jogadora da seleção brasileira, D. Salete vibra quando
faz cestas de três pontos.
Com a memória em ótimo estado,

Foto: Melissa Rodrigues

Carla Angélica mostra disposição para acompanhar as alunas.

D. Neuma lembra dos jogos que seu
time fez contra as outras vilas olímpicas de Fortaleza e diz “já jogamos
contra todas as vilas e não perdemos
nenhuma vez. Nosso time é forte, vibrador e sempre queremos voltar pra
casa vitoriosas”.

Foto: Melissa Rodrigues

A professora de Educação Física
Carla Angélica, 32, diz que é incrível
trabalhar com as senhoras, pois a dedicação delas com o esporte é imensa,
por exemplo, caso uma necessite faltar
ela liga para avisar, chateada porque
não pode comparecer.
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A dança e sua contribuição no
desenvolvimento de jovens
A Edisca tem
como objetivo o
desenvolvimento
da arte e da cultura
através da dança como
processo educativo

Entrevista

Madeline Abreu
Psicóloga
Hélio Rocha

Fortaleza é uma das cidades mais
violentas do Brasil e do mundo, segundo pesquisa do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública, realizada em
setembro de 2015. Os jovens sofrem
com o atual momento da nossa capital. Felizmente, algumas pessoas e
instituições ainda se preocupam com
essa situação da nossa sociedade. É o
caso da Escola de Dança e Integração
Social para Crianças e Adolescentes
(Edisca), uma organização não governamental, sediada em Fortaleza,
que vem transformando a vida de jovens em situação de vulnerabilidade,
através da dança.
Fundada em 1991, a instituição
trabalha com a formação social de
crianças e adolescentes ensinando balé
clássico a meninas e meninos de áreas
carentes da periferia da capital, além
de oferecer educação de qualidade e
programas de nutrição e saúde, afinal,
para ser bailarino, necessita se ter alguns cuidados, como ainda, uma boa
alimentação para manter o corpo em
forma, são disponibilizados pela escola
serviços ortodônticos e psicológicos de
acordo com a necessidade dos alunos.
Os espetáculos da Edisca acontecem em todo o Brasil e no exterior, em
países como Alemanha, França e Estados Unidos. Para tudo isso acontecer,
a organização conta com uma equipe
de profissionais com coreógrafos, professores de dança, educadores físicos,
produtores culturais, equipe de apoio,
entre outros.
Para o jovem que deseja participar
da Edisca, precisa ter talento para dança e ter dedicação para dar continuidade ao seu aprendizado. A escola hoje,
conta com cerca de 300 alunos, mas
esse número já foi bem maior, problemas financeiros dificultam o atendimento de mais jovens, mesmo com a
ajuda de parcerias.

A missão de criar um projeto não é
nada fácil, mais difícil ainda é dar
continuidade a ele. Como a Edisca
trabalha para manter o interesse dos
jovens?
“Primeiramente o aluno precisa gostar da
dança e ter talento para ela. Acho que se
você gosta de algo, você tem o prazer de
realizar. Nós temos a missão de promover o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens por meio de uma educação centrada na Arte, que contemple
aspectos estéticos, éticos e técnicos. A
dança é uma atividade muito prazerosa,
mas, ao mesmo tempo, é doloroso. Você
precisa adequar seu corpo para esse tipo
de atividade, precisa regular o peso, os
dentes precisam está em perfeitas condições, entre outros fatores”.
Como é feito o processo de transição desde a matrícula do aluno até
as apresentações ao público?
“Quando realizamos a seleção, o aluno
passa a fazer parte do programa Primeiros Passos, onde esse jovem passará a
ter cotidianamente aulas de dança, ensaios, entre outras atividades. Esse aluno
será avaliado pelo seu talento e também
pela sua assiduidade na realização de
atividades.. Caso ele atenda aos requisitos ele passará a fazer parte do Corpo
de Baile que é um grupo mais avançado”.
Quanto tempo em média o aluno permanece na Edisca? Quantos jovens
já foram atendidos pelo projeto?
“O aluno permanece aqui por cerca de
cinco anos, ou até atingir a idade limite
de 17 anos. Se tem uma coisa que me dá

Em duas décadas de atuação, já foram realizadas 12 produções para mais de 250.000
expectadores. Foto: Arquivo Edisca

A Edisca conta com importantes
parceiros que somam forças na rede de
atuação junto à comunidade atendida,
como a Universidade de Fortaleza, que

possui equipamentos que propiciam as
apresentações artísticas, além de projetos nas áreas de saúde, educação e assessoria jurídica.

muita alegria é ver ex alunos trabalhando
juntamente conosco. Não tenho um número exato, mas ao certo foram mais de
1800 que fazem ou fizeram parte do projeto. Hoje eles fazem parte dos cerca de 40
profissionais que temos aqui dentro.
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Gravidez é saúde e movimento
Mamães ativas tem
uma gravidez mais
saudável e tranquila.
Conheça os benefícios
que a atividade física
traz para a gestante e o
seu bebê
Adnayara Medeiros

Os exercícios físicos são de grande importância durante a gestação, eles promovem saúde e bem-estar tanto para a
mãe quanto para o bebê. Antigamente,
a prática de esportes durante a gravidez não era comum. Hoje, os médicos
e profissionais de educação física aconselham as atividades esportivas por estarem cientes dos benefícios que elas
trazem.
Luana Aquino, 31 anos, advogada,
grávida de 8 meses e futura mamãe do
Benjamin, já praticava exercícios regularmente antes da gravidez. Durante a
gestação, seu médico foi a favor das atividades físicas, “já estou com 8 meses
de gravidez e ele sempre me orienta a
continuar até o momento em que meu
corpo aguentar. Segundo ele, é importante que eu faça atividade física pra
equilibrar o ganho de peso e melhorar
humor (que fica muito comprometido
durante a gestação).” Apesar disso, os
obstetras recomendam que as gestantes
diminuam a intensidade dos treinos e
que haja um acompanhamento especial durantes as atividades físicas, “a
prática de exercícios físicos durante a
gravidez é recomendada para todas as
gestantes, porém tem que acontecer
de forma moderada”, afirma o obstetra
Vanderlan Gonçalves, médico do Sistema Único de Saúde, SUS.
Os exercícios físicos também fazem bem a mente. Estar incluídas em
um ambiente descontraído e em que as
pessoas as acolhem bem, faz as gestantes se sentirem parte de uma sociedade
que antes tinha a visão de que as mulheres grávidas deveriam ficar em casa
e de repouso durante toda a gravidez.
Luana afirma que, “no aspecto mental,
ajuda a manter a autoestima, o convívio social, o sono e, principalmente, a
equilibrar as emoções que ficam muito
afloradas devido às altas mudanças de
hormônios, já que nessa fase a mulher
costuma se sentir um pouco deprimida.” Essa socialização consequente dos
exercícios físicos colabora no humor,
na autoestima e mantêm as mães ativas

O barrigão não é desculpa para não se exercitar e muitas mulheres continuam se exercitando, como Luana. Foto: Adnayara Medeiros

socialmente. Isso ajuda a diminuir os
casos de depressão e estresse que podem acontecer durante a gestação devido as grandes mudanças hormonais e
do dia a dia da gestante.
As futuras mães podem fazer exercícios que sejam focados no fortalecimento da região central do abdômen,
dos adutores e os de panturrilha e quadríceps. O preparador físico Souza,
33 anos, graduado pela Universidade
Federal do Ceará, UFC, destaca que,
“os exercícios físicos vão ativar a circulação, evitando inchaços nas pernas
e braços, além de controlar a composição corporal para que a gestante não
engorde muito. Tais exercícios também
ajudam a diminuir as dores na lombar e
na locomoção.” As gestantes que praticam atividades físicas também sentem
benefícios na hora do parto normal,
por exemplo. Ainda de acordo com
Souza, “os exercícios físicos que trabalham os adutores facilitam na hora do
parto normal.” O obstetra Vanderlan

Gonçalves reforça, “A diminuição das
complicações obstétricas também é
comprovada pela prática regulares de
exercícios físicos.”
A repórter que aqui vos escreve
também se encontra gestante e testou
alguns desses exercícios. Aos 6 meses
já noto uma preguiça maior e o peso
da barriga também interfere mais.
Apesar disso, os exercícios respeitaram minha nova condição. Senti que
fiquei mais tranquila e disposta depois
de me exercitar, além de ter colaborado para diminuir as dores nas pernas
e ajudado no sono.
Diante dos fatos e da minha experiência, as mulheres que se mantêm ativas durante a gravidez vivem um período mais saudável, física e mentalmente.
Termino contando a afirmação da futura mamãe Luana, nossa entrevistada, ao
dizer que “Gravidez é saúde e não devemos parar nossas atividades diárias,
mas adequá-las com mais cuidado à
nossa nova condição de gestante.”

Saiba mais
Cuidados que devem ser
tomados pelas gestantes:
• Usar roupas leves durante os
treinos;
• Beber bastante água;
• Evitar treinar em temperaturas
muito elevadas.
Exercícios mais indicados:
• Fortalecimento do core;
• Fortalecer panturrilhas,
quadríceps e adutores;
• Natação e hidroginástica;
Exercícios contra indicados:
• Pular corda e saltos em caixotes;
• Leg 45 e horizontal;
• Agachamentos maiores do que
90 graus.
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Equipe que está na semifinal do Campeonato Cearense Sub-13 Foto: Divulgação Semear

Semeando futuros
Sediado no Conjunto Ceará, o projeto Semear é coordenado por três
ídolos do futebol cearense, Amaral, Erandir e Rômulo. Com mais de
cinquenta jovens entre 6 e 17 anos, o projeto busca mudar vidas em um
dos bairros mais pobres da capital.
Luca Laprovitera

O Semear é um projeto liderado por
três grandes nomes do futebol cearense.
O lateral-direito Amaral com passagem
por grandes clubes brasileiros como
Palmeiras e Corinthians, além da Seleção Brasileira Sub-20, e hoje no Ferroviário-CE. O volante Erandir, campeão
brasileiro pelo Atlético-PR em 2001 e
hoje também no Ferroviário, e o ex-atacante e hoje treinador Rômulo, ídolo

dos três grandes clubes do estado, Ceará, Ferroviário e Fortaleza.
Converso com Rômulo por telefone
alguns dias antes de visitar o projeto. Ele
me explica que tudo nasceu alguns anos
atrás e os três fazem parte da comunidade, uma das mais violentas da cidade e
cresceram atuando na pracinha onde as
crianças hoje treinam, disputando inclusive o Campeonato Cearense Sub-13
de futsal e outros torneios organizados
pela cidade. Rômulo fala que não é só a

questão do esporte e sim disciplina, toda
semana um pastor vai conversar com os
garotos, que já participaram de palestras contra as drogas e outras atividades
como o caratê.
Chega o grande dia e está tudo combinado, o caminho é longo, saio da
Varjota e um pouco mais de uma hora
chego na Pracinha da Etapa III do Conjunto Ceará. Passava-se um pouco das
19 horas, observava ainda vários garotos
batendo bola, ao lado da quadra uma

cena curiosa, um grupo de meninos jogando críquete, ou pelo menos tentando. Voltando ao projeto, a quadra parecia levemente mal cuidada, mais pela
falta de zelo da prefeitura, desgastada
pelo tempo.
Um rapaz chega com as redes e as
crianças ajudam a montar nas traves,
enquanto isso ouvia bastante o nome
de Erandir e era exatamente ele que
chegava por volta das 19:30, com um
saco cheio de bolas, rapidamente todos
se amontoavam ou organizavam ao seu
redor, eram mais de 50 garotos, todos
prontamente animados pela presença
do seu técnico.
Entre a garotada um show de camisas, dos grandes do estado Ceará
e Fortaleza, as famosas figurinhas do
país como Flamengo e Corinthians. A
obrigatória veste da Seleção Brasileira,
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Saiba mais

Projeto social no esporte UNIFOR
POR JÉSSICA PINHEIRO

A UNIFOR conta com uma grandiosa estrutura para a prática esportiva e,
tendo em vista este espaço, criou um projeto social em que disponibiliza
cerca de 300 vagas para adolescentes e jovens de baixa renda da comunidade no entorno do campus. As modalidades disponíveis são recreação,
futsal, voleibol, basquete, atletismo, handebol, natação e lutas. A universidade cede seu espaço duas vezes por semana para o projeto.

Garotos ouvindo discurso de Erandir, técnico e jogador do Ferroviário. Foto: Divulgação Semear

Para as pessoas que não conseguiram vaga, existe uma lista de espera
para interessados, futuramente vagas serão abertas. O projeto é associado
à Vice-Reitoria de Extensão e permite que os alunos do curso de Educação
Física obtenham experiência em treinamento de equipes e possam colocar
em prática o aprendizado teórico. Ricardo Barata, ex-coordenador do projeto e hoje professor de uma das modalidades, diz que o projeto “possibilita
aos alunos dentro do estágio monitorar as aulas que são oferecidas para a
comunidade”.
A universidade procura resgatar jovens da violência e trazer para o esporte. O esporte é uma das maneiras mais eficazes de mudar a realidade das
comunidades pobres brasileiras. Seria muito importante que todas as instituições, públicas e particulares, pudessem ter projetos como esse, onde
muitas vezes, o único lazer e oportunidade desses jovens e adolescentes é
poder praticar algum esporte.

Garotos em disputa de bola durante amistoso na quadra do Semear. Foto: Divulgação Semear

as modas de Barcelona, Bayern de Munique e da Seleção da Alemanha, ainda
tendo uma surpreendente camisa do
Remo do Pará.
Erandir começa a comandar o treino.
Observo que existiam garotos de todos
os jeitos, os mais jovens aparentavam ter
por volta de seus 6 ou 7 anos, enquanto
uns dois mais velhos que deveriam ter
seus 16, 17 anos, todos juntos, de início
com quase meia-hora de treino físico.
Erandir é bastante forte em sua conduta, disciplinador, não deixa barato e não
gosta de corpo mole, por várias vezes
podia-se ver ele advertindo alguém que
não se dedicava suficiente.
Depois uma pequena competição,
dois grupos onde cada garoto tinha
que acertar a trave e dar pro próximo
fazer o mesmo. Com garotos de 6, 7, 8,
9 anos, posso dizer que demorou bas-

tante, depois tiveram que acertar o travessão e no fim, cada um dos grupos
venceu alguma e todos pagaram dez
apoios de frente para risada dos pais
presentes por conta do estilo “general”
de Erandir.
No último momento era hora do
coletivo, difícil, afinal eram mais de
cinquenta garotos para um jogo onde
apenas dez jogam por vez. Mesmo assim, Erandir deu tempo a todos, levou
o treino até 10 da noite para satisfazer
todos os meninos, que mesmo sem jogar, ficam até o fim para cumprimentá-lo. Para o volante, a satisfação do
projeto é imensa, essas atividades dão
nova perspectiva à diversos jovens, a
chance de ter grandes exemplos ao seu
lado, a chance de ter um futuro melhor em uma área onde o horizonte
não foi tão longe.

1° Torneio Escolinha ASCEF, equipe infantil campeã. Foto: Divulgação UNIFOR

1° Torneio Escolinha ASCEF, equipe infantil campeã. Foto: Divulgação UNIFOR
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O caratê que transforma
Jovens de projeto social esportivo em Fortaleza
mostram que o esporte ajuda muito mais do que
apenas o físico – ele contribui para a construção
de sonhos
Vitória Matos

Disciplina, concentração, empenho e
bom desenvolvimento de habilidades
psicomotoras – esses são alguns dos vários benefícios oferecidos para os praticantes do caratê, porém, para os alunos
do Projeto Bushi No Te, do Instituto Beatriz e Lauro Fiúza (IBLF), o esporte tem
atuado como protagonista no processo
de transformação social. Os alunos ga-

nham experiências de vida e, através da
prática esportiva conseguem enxergar
um futuro promissor para suas vidas. O
projeto já ajudou cerca de mil crianças,
no decorrer de seus três anos de existência. Atualmente, conta com cerca de 150
alunos, com idades entre 4 e 18 anos.
Os alunos do projeto residem em
comunidades marcadas pela violência e o descaso das autoridades e, por
meio do esporte, conseguem visualizar

oportunidades que antes nem existiam.
Além dos campeonatos e das mudanças de faixas que marcam a progressão
na arte marcial, os alunos ganham em
muitos outros aspectos como socialização, respeito ao próximo, autoconhecimento e confiança, por exemplo. Estes
elementos são trabalhados em conjunto com a disciplina dentro do esporte
para que todos evoluam.
O instituto acompanha os alunos
de forma ativa seus familiares também
recebem suporte de uma equipe de psicólogos e assistentes sociais, por meio
do Projeto Envolver, o que assegura um
acompanhamento de toda a vida do
atleta. Esse cuidado reflete não somente nos tatames mas na vida do jovem
por completo, tendo em vista que um

bom ambiente familiar contribui significativamente para o desempenho das
crianças e dos adolescentes.
A prática leva às vitórias

Qualquer jovem pode entrar no projeto, porém sua permanência só será
garantida se a disciplina e o esforço
forem levados para fora do tatame. Os
alunos são assistidos periodicamente,
devem estar devidamente matriculados na escola e suas notas devem estar
de acordo com o sistema acadêmico da
instituição de ensino. Vale lembrar que,
para continuar no projeto, a frequência
mínima mensal é de 75%.
Tal acompanhamento traz consigo
resultados positivos que falam por si
só: somente em 2015 foram 21 meda-
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Entrevista

Romilson Mariano
Instrutor de caratê

Muitos alunos têm suas vidas transformadas pela prática do esporte. Foto: Assessoria IBLF

Mestre Romilson
Mariano em
treinamento com
os jovens. Foto:
Assessoria IBLF

lhas (10 ouros, 8 pratas e 3 bronzes)
no XXI Campeonato Cearense de Karatê Esportivo; 43 medalhas (23 ouros,
6 pratas e 14 bronzes) na Copa Brasil
de Karatê Esportivo, que aconteceu
em João Pessoa/PB. Os atletas conseguiram o terceiro lugar em número de
medalhas (15 ouros, 6 pratas e 11 bronzes) na V Copa Estadual Vale do Acaraú de Karatê Esportivo, que aconteceu
no dia 30 de agosto desse ano. No ano
passado, foram 2 pratas e 1 bronze, no
Mundial de Karatê, que aconteceu em
Foz do Iguaçu.
Os números refletem o poder transformador do esporte. Em entrevista,
Silvia Valente, coordenadora do núcleo
pedagógico do IBLF, quando questionada a respeito do papel do esporte da
vida dos jovens, responde emocionada: “Sem sombra de dúvida o papel do
esporte é promover possibilidades de
grandes realizações pessoais e técnicas
na vida de cada jovem, fortalecendo a
integração, solidariedade, companheirismo e o espírito de equipe, valores
e qualidades fundamentais no desenvolvimento humano”, e também complementa falando sobre o sentimento
que o IBLF nutre pelo projeto, “Nos
sentimos agradecidos e privilegiados
em poder ofertar ações extremamente

benéficas, sérias e diferenciadas para
a comunidade, com um planejamento
totalmente voltado para o educar com
amor, disciplinar com carinho e vivenciar emoções simplesmente inexplicáveis. É muito gratificante nos sentirmos abraçados pelas famílias atendidas
e poder realizar um trabalho que promove a transformação pessoal e comunitária”, acrescenta Silvia.
O projeto Bushi No Te reflete de
forma explícita a eficiência do esporte como ferramenta de transformação
do meio social. Isso prova que esforço,
dedicação e compromisso, elementos
presentes na prática esportiva, podem
levar crianças e jovens para caminhos
frutíferos tanto na área esportiva quanto em seu cotidiano.
Sobre o IBLF

O Instituto Beatriz e Lauro Fiuza
(IBLF) oferece também aulas de educação musical através do Projeto Jacques
Klein, que hoje forma uma Orquestra
Juvenil, uma Camerata de Violões e o
Coral Infanto-juvenil. O IBLF tem sede
no Bairro Passaré e também realiza atividades em duas entidades parceiras, a
Fundação Carlos Pinheiro, no bairro
Henrique Jorge, e a Casa José de Alencar (UFC), no bairro José de Alencar.

Romilson é o instrutor de caratê dos alunos e dá
aula para os jovens desde o começo do projeto.
Seu vínculo como educador é forte e notável
não só dentro mas também fora do tatame. Em
uma entrevista exclusiva, o profissional comenta
sobre sua relação com o esporte e com os
aprendizes do Projeto Bushi No Te.

Como foi o convite para ser instrutor do IBLF?
Na verdade, já estávamos dando aula no espaço,
quando o IBLF veio com as aulas de músicas.
Então, a pessoa que antes patrocinava as nossas
atividades não pôde mais continuar e, nesse meio
tempo, a direção do IBLF entendeu a importância
de nosso trabalho para os educandos e, assim,
continuo nosso trabalho até hoje com uma
adjunção perfeita com música e esporte
Qual a rotina de treinos dos jovens aqui do
instituto?
Os treinos pra crianças acontecem duas vezes
por semana e, para os jovens, são três vezes
normalmente, contudo, quando vamos para
eventos, os que são pré-convidados a fazer
parte da seleção do bushi-no-te têm uma rotina
alterada para cinco ou oito treinos por semana.
É notável que há um respeito aqui dos alunos
por você. Como é o clima com eles?
O próprio caratê já possui um código de conduta
intrínseco à arte. O sistema de construção das
graduações já importa esse respeito, e eles
entendem bem, até os das turmas iniciantes.
O que você sente ao ver todas essas crianças
e jovens evoluindo, crescendo e progredindo
no esporte?
Sinto o impacto comprovadamente na prática e
na pele de quanto o esporte, em especial a arte
do caratê, ajuda. Tenho o pensamento de que, se
as crianças fossem educadas dentro dos padrões
do caratê, nossa sociedade seria melhor. Por isso
sinto-me um vitorioso.

Alunas durante a I
Copa Bushi No Te.
Foto: Assessoria IBLF

Qual o papel do esporte na vida de uma
criança?
O esporte direcionado, em especial o caratê, é
um agente transformador e potencializador de
talentos. Não precisa ser professor ou atleta de
caratê propriamente, mas sim um artista marcial
que usa a salutar arte para suas atividades
diárias.
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SURF

Resgatar vidas é a melhor onda
Há nove anos a Escola de Surf Moura Brasil
resgata jovens do mundo das drogas por meio
do esporte e se tornou referência na comunidade
Letícia Lima

“Eu vivia na rua, não me interessava
por nada, mas entrei na escolinha para
fazer capoeira. Melhorei muito meu
relacionamento com minha família e,
para mim, a escolinha hoje é tudo, minha casa e meu lazer”, revela o estudante Santiago Xavier.
Essa é uma das tantas histórias de
superação que encontramos no bairro
Moura Brasil, em Fortaleza. Santiago
Xavier é fruto da Escola Beneficente
de Surf Moura Brasil (EBSMB), fundada em fundada em 2007, pelo surfista
profissional Wagner Menezes. Hoje, o
projeto atende 62 alunos, entre crianças e adolescentes. Assim como eles,
Wagner um dia viu no esporte a chance
para mudar a sua vida.
“O projeto surgiu por conta do abandono social em nossa comunidade. To-

dos os dias, eu passava pelas ruas e me
deparava com crianças e adolescentes
ociosos vagando pelo bairro e, consequentemente, algumas se envolvendo
na criminalidade e drogas. Foi então
que tive fé em Deus, coragem e determinação, deixei apenas de observar e
reclamar das autoridades competentes
que nada faziam.”, conta o surfista.
Para muitos que vivem na comunidade Moura Brasil, a praia da Leste-Oeste não serve apenas de cenário
mas como oportunidade para sair da
situação de vulnerabilidade social. O
fundador da EBSMB, Wagner Menezes, teve a vida transformada através
do surf e deseja o mesmo para os iniciantes desse esporte. O projeto deu tão
certo que os serviços oferecidos por lá
vão além das águas. Os alunos podem
contar com reforço escolar, alfabetização nos períodos manhã e tarde, aulas

de inglês, capoeira, além de palestras
sobre o meio ambiente e assuntos relevantes. “Oferecemos também uma
integração junto à família, palestras
preventivas contra as drogas, gravidez
precoce, além dos atendimentos psicológicos.”, diz Wagner.
A comunidade no entorno foi transformada pela iniciativa. De acordo com
os relatos dos moradores, as crianças
começaram a olhar para o mundo à sua

volta com esperança e viram no projeto a possibilidade de conquistar um
espaço que não seja mais à margem da
sociedade. O projeto tem importância
tamanha na vida das famílias, que os
resultados vão além do esperado.
“Eu era muito desobediente com
meu pai, tirava muita nota baixa na
escola mas, quando entrei na escola
de surf, melhorei muito e hoje em dia
a escolinha me transformou em uma

O projeto criou uma relação de amizade entre Wagner e os alunos. Foto: Arquivo Pessoal
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Opinião

Olívia Neta
Dona de casa

Turma de 2010 reunida após aula de surf na Praia da Leste Oeste.

pessoa melhor. Graças a ela, não estou
no mundo das drogas hoje! Enfim, sou
muito grato pelo trabalho do professor
Wagner. Obrigado a todos da escolinha! Deus abençoe vocês!”, desabafa o
estudante Wagner Filho.
Isso é motivo de orgulho para Wagner Menezes. “Com o conhecimento da
prática do esporte, como o surf e a capoeira, as crianças começaram a criar
uma identidade positiva focando em se
tornar um surfista ou um capoeirista
profissional. Mas, além disso, elas foram estudando para melhorar as suas
notas na escola, respeitando o meio

Foto: Arquivo Pessoal

ambiente, levando o esporte e a cultura para suas escolas e família. Antes
não havia nada para ocupar e educar
as crianças e adolescentes da comunidade, hoje eles tem como referência
e esperança o centro de treinamento
EBSMB.”
O projeto é uma associação sem
fins lucrativos, mantida pela iniciativa
privada através de três empresas: Pena
Indústria e Comércio, SS&B Construtora e Hotel Casa de Praia. No entanto,
muito ainda precisa ser feito para que o
projeto cresça e continue transformando a vida de tantos jovens. A principal

dificuldade, segundo Wagner Menezes, é a falta de estrutura para atender
os alunos. “Meus planos para o futuro são melhorar nossa infraestrutura,
criando uma sala para darmos aula de
computação gráfica e cursos profissionalizantes, para dar mais suporte às
crianças e aos adolescentes. Eu espero
que o projeto um dia seja independente e reconhecido como uma ferramenta
de inclusão social pelo poder público.
Hoje, por causa desse projeto, sou uma
pessoa feliz e realizada ao ver o sorriso
no rosto de uma criança e a transformação de vida delas.”, sonha.

“Primeiro, eu gostaria de agradecer ao projeto. Tenho três filhos que participam da escolinha e eu acho
que essa iniciativa é muito importante para a nossa comunidade. Através do surf tivemos conhecimento sobre a preservação do meio ambiente, na questão da reciclagem e sobre como transformar lixo
em arte. Hoje, a escolinha é a única referencia que as crianças tem na área de esporte, cultura e lazer
na nossa comunidade. Nossos filhos tem um local para ir ao invés de estar na rua. Lá eles estudam,
surfam e aprendem valores sobre a vida”.

Fabio de Sousa, Metalúgico

Sobre a prancha os alunos dão os primeiros passos no suf e na vida. Foto: Arquivo Pessoal

“Sou mãe da Lívia Jane. Depois que ela
entrou para a escolinha melhorou suas
notas na escola e passou a gostar mais
dos estudos, por que antes era uma
menina difícil não queria estudar, era
desobediente e discutia muito em casa.
Mas hoje ela me respeita, adora surfar
e estudar, faz aula de inglês e fala que
vai ser médica e surfista profissional.
Ela tem sonhos de viajar e conhecer o
mundo, ajudar no projeto quando estiver
ganhando os campeonatos. Agradeço
muito a Deus por ter essa escolinha e
principalmente o Wagner que quando
ela queria aprender a surfar a primeira
coisa que ele perguntou foi: ‘Está estudando? É uma boa aluna? Obedece a
sua mãe?’ Eu nunca pensei que o surf
pudesse mudar o caráter e formação da
minha filha eu ate não achava uma boa
ideia ela surfar, mas não tinha opção e
deixei. Wagner deus abençoe você e
esse projeto! Vejo sua dedicação esforço para fazer as coisas funcionarem.
Muito obrigado de coração!

Serviço
A EBSMB está localizada na Rua da
Saudade, nº 116, no bairro Moura Brasil.
Para os que se interessarem em ajudar,
podem entrar em contato pelo e-mail ou
redes sociais do projeto.
E-mail: wagnermenezesflp@hotmail.com
Facebook: surfmourabrasil@gmail.com

A alimentação saudável faz parte da rotina do projeto. Foto: Arquivo Pessoal
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Início do treino na Praça da Igreja Santa Luzia no bairro Jardim das Oliveiras. Foto: Arquivo AWN2

Projeto de ex-atleta promove
inclusão social em Fortaleza
Os irmãos, Alisson e Wadson Mendes usam
o vôlei aliado aos estudos como fórmula para
ajudar jovens no bairro Jardim das Oliveiras

Aldeci Tomaz

O conceito de voluntariado é um
conjunto de ações sociais que tem
como finalidade o trabalho a favor da
comunidade sem nenhuma remuneração ou lucro, e foi com esse pensamento, que o ex-jogador profissional
de vôlei, Wadson Mendes, 30, teve a
ideia de doar seu tempo, duas vezes
na semana, para ensinar vôlei aos jovens de sua comunidade.
A simples vontade de querer ajudar deu tão certo, que hoje, a ideia
se transformou na Escolinha AWN2,
que conta com 60 jovens e funciona

às terças e quintas, das 18h às 22h, na
Praça da Igreja Santa Luzia, no bairro
Jardim das Oliveiras.
“Tudo começou quanto eu tinha
13 anos, vinha para pracinha assistir
o pessoal jogar, foi quando um rapaz
me convidou para treinar, nunca havia jogado, acabei indo, nunca mais
parei, me tornei profissional, e fui
convocado para seleção brasileira de
vôlei de praia. E foi essa oportunidade que tive, que tento dar para os jovens do projeto”, explica Wadson.
Para tocar o projeto, ele conta com
ajuda do irmão Alisson Mendes, professor de vôlei, e sua irmã Nayana

Mendes, atleta universitária. “Precisei me afastar 1 ano do projeto, para
ir jogar no Rio de Janeiro, pensei em
acabar, foi quando meu irmão Alisson falou que assumiria a Escolinha.
Fiquei acompanhado o projeto de lá,
passava as aulas para ele aplicar com
os alunos. Depois de alguns meses,
Alisson me falou que a Escolinha havia crescido muito, fiquei muito feliz
e, quando voltei, tomei um susto com
a quantidade de alunos para quem
havia começado com 4 jovens!”, comenta empolgado Wadson.
Segundo o idealizador, nem tudo
foram flores; no começo, houve resistência de alguns jovens da comunidade em relação ao uso da quadra. Para
conquistar os 2 dias na semana, os irmãos tiveram que ter muita paciência
e ir negociando aos poucos. Às vezes,
quando chegavam para treinar os buracos de colocar as traves para fixar a
rede estavam tampados com cimento.
“Nunca tivemos certeza de quem fa-

zia isso, mas com o tempo, o pessoal
foi aceitando, e hoje nosso horário é
oficial, e respeitado por todos moradores”, afirmam os irmãos Mendes.
Matheus Rodrigues, 15, está no
projeto desde o começo, “no início
vinha mais pela brincadeira, depois
vi que a coisa era sério – que a gente
não aprendia só vôlei, os irmãos relacionavam o estudo com o esporte,
com isso, evolui muito”, afirma o jovem.
A Escolinha foi fundada em 2009.
Todo ano é feito um torneio para comemorar seu aniversário, onde os
atletas são premiados com troféus e
medalhas. O esforço é grande, pois
poucos colaboram financeiramente
para a realização do evento. Wadson
lembra que uma minoria da comunidade ainda acredita que ele ganha
dinheiro com a escolinha, “só para
se ter uma ideia, eu ligo para Confederação de Vôlei em Alagoas, onde
joguei profissionalmente e fiz boas

13

NOVEMBRO // 2015.2

Saiba mais

Amizade é tudo !
POR TÂMARA NARA

Em momentos de lazer, Francisco Jorge Baltazar de Sousa e seus amigos optaram pelo futevôlei como descontração. Com o tempo a diversão
foi ficando séria, surgiu então a necessidade de um local que sediasse os
treinos, e do lucro obtido em sua loja de alinhamento e balanceamento,
localizada no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, foi construída a ACESF(Associação Cearense de Futevôlei) em Iparana no município de Caucaia,
inicialmente os treinos eram voltados somente para adultos.

Wadosn Mendes orienta equipe antes do jogo. Foto: Arquivo AWN2

Infelizmente a marginalidade e o uso das drogas estão afetando a vida de
muitas famílias cada vez mais cedo, foi quando Jorge percebeu que também deveria estender os treinos às crianças e adolescentes, a fim de ocupa-las no tempo livre, tornando-os hoje seus maiores público-alvo.
Atualmente a sede conta com cerca de setenta membros, distribuídos em
três polos, um em Caucaia, região metropolitana; outro na capital e por
último a sede do munícipio de Martinópole, região norte do estado. Nesses
locais acontecem treinos periódicos de meninos e meninas, onde o próprio
Jorge se responsabiliza pelos meninos e o treino feminino fica por conta de
Ermeson Rafael.
O projeto é financiado basicamente pelo seu patriarca, Jorge, que dedica
parte da renda de sua loja ao esporte, outro patrocinador que merece destaque é a Igreja Nova Vida, onde Rafael ressalta que, além de ocupar espaço
de tempo incentivando à prática de esportes, os ensinamentos religiosos
também são repassados às crianças.

Imãos Mendes com equipe no Festival do Campeonato Cearense deste ano. Foto: Arquivo AWN2

amizades, para pedir bolas e sempre
me mandam, por conhecer a seriedade do meu trabalho” expressa o ex-atleta.
Ser voluntário é um trabalho nobre que engradece o ser humano, mas
não é fácil dedicar seu tempo livre a
um trabalho sem nenhum retorno financeiro, mas, para os irmãos Mendes, fica nítido o amor que eles têm
pelo vôlei, “o esporte me permitiu realizar vários sonhos e é isso que tento
passar para esses jovens; sempre que
possível, no final do treino, fazemos
uma roda para refletir como é bom
fazer coisas boas”, fala Wadson, a respeito de ser voluntário.
A Escolinha não tem nenhum vínculo com a associação ou partido político. Por esse motivo, é cobrada uma
taxa de 20 reais por mês, para a manutenção dos equipamentos esportivos. O [ex-atleta] fala que, quando
sobra algum dinheiro, ele usa para
comprar tênis para os jovens mais

necessitados. A quadra está com o
alambrado quebrado, os irmãos usam
uma rede de nylon para que as bolas
não batam nas casas. Wadson afirma
que já receberam várias promessas da
Prefeitura a respeito da reforma da
Praça, mas, até o momento desta reportagem, nada ainda foi feito.
Moradores de outros bairros procuram a Escolinha com frequência.
Wadson conta que a aluna Alice,15
anos, mora no Eusébio, percorre 15
km duas vezes por semana só para
treinar no projeto, e o pai da jovem
faz questão que ela pratique vôlei
com os irmãos Mendes.
A única exigência feita pela Escolinha é que o jovem não repita ano no
colégio. Se isso acontecer, ele fica fora
do projeto, e só retorna quando passa
de série. Esse alinhamento do estudo
com o esporte é uma estratégia para
a inclusão social, tira o tempo ocioso
do jovem e contribui para ele se socializar com a comunidade.

1° Torneio Escolinha ASCEF, equipe infantil campeã. Foto: Divulgação

Equipe campeã do 1° torneio ASCEF e SESC, Iparana. Foto: Divulgação
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Idosos do futuro
Melhoria na qualidade de vida significa uma maior expectativa da mesma. Aliar
exercícios físicos com uma alimentação saudável se tornou prática obrigatória
para os que procuram viver mais. E a terceira idade não fica de fora, os idosos estão
empenhados em quebrar os antigos paradigmas e se colocar como pessoas socialmente
ativas e engajadas. Com isso, cresce a cada dia a oferta de academias e profissionais
especializados em atender esse nicho de mercado que procura longevidade, sem
descuidar dos relacionamentos, aparência física, vestuário.
Texto: Melissa Rodrigues Fotos: Gilmara Fernanda

NOVEMBRO // 2015.2

15

16

NOVEMBRO // 2015.2
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